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	2477 ـ مظاهر بن أسلم [ويقال ابن محمد بن أسلم القرشى المخزومى المدنى
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	2481 ـ معاوية بن صالح بن جدير الحضرمى، أبو عمرو الحمصى
	2482 ـ معاوية الهذلى

	من اسمه معبد
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	2493 ـ معمر بن جياش بن أبى ثامر المبارك القاسمى
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	2495 ـ معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشى الجمحى
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	2499 ـ معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى، على ما قيل
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	2753 ـ يعقوب بن محمد بن أحمد الكيلانى
	2754 ـ يعقوب بن محمد بن هارون الإربلى، يلقب بالشرف
	2755 ـ يعقوب بن يحيى بن محمد بن أحمد بن فتوح بن نصر بن سليمان بن المرحل الأنصارى الأندلسى، أبو يوسف
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